
बार्नमची  
हाड े

बार्नम ब्राऊर्रे् जगातील सर्ानत 
प्रससद्ध डायर्ासोर कसा शोधला?  

    लेखिका: टे्रसी फर्न 
    चचत्र:े बोरीस कुलीलोव्ह 



लहार्पणापासूर्च बार्नम ब्राऊर् हा एक 
असामान्य मुलगा होता. त्याचे र्ार्ही आगळे होते. 
त्याची कपड ेघालायची पद्धत रे्गळी होती. त्याचा 
एक आगळारे्गळा छंद होता – जीर्ाशमांचा शोध 
घेण्याचा. बार्नमरे् कॅन्सस राज्यातील आपल्या 
घरच्या शेतार्र शकेडो जीर्ाशम गोळा केले होते. 
पण त्याला एक असामान्य शोध घ्यायचा होता: 
डायर्ासोरच्या सांगाड्याचा! तरुणपणी बार्नमरे् 
अमेररकर् म्युखियम ऑफ रॅ्चरल हहस्ट्ट्री या 
संस्ट्थेसाठी काम केले. त्यारे् संस्ट्थेसाठी 
डायर्ासोरचा पहहलार्हहला सांगाडा शोधला. 1902 
साली बार्नम मोंटार्ा राज्यातील ओसाड प्रदेशात 
डायर्ासोरचा सांगाडा शोधत होता तेव्हा एकदा 
त्याला डोंगराच्या उतारार्र एका जागी एक दधुी-
तपककरी रंगाचे हाड बाहेर आलेले हदसले. बार्नमरे् 
असे परू्ी कधी पाहहले र्व्हते. काय असू शकते ते? 
िोदकाम करूर् ती हाड ेबाहेर काढण्यासाठी आखण 
ती एकत्र जोडण्यासाठी बार्नमला ककत्येक महहरे् 
लागले. मग कुठे त्याला कळले की त्यारे् जगातील 
पहहला टायरॅर्ोसोरस रेक्स शोधला होता. बार्नमरे् 
पथृ्र्ीर्रील सर्न जीर्ाशम शोधकांमध्ये सर्ानत जास्ट्त 
डायर्ासोरची हाड ेगोळा केली आहेत. टायरॅर्ोसोरस 
रेक्स (टी. रेक्स) हा जगातील सर्ानत प्रससद्ध 
डायर्ासोर बर्ला. तो बार्नमइतकाच महत्त्र्ाचा 
आखण असामान्य बर्ला.  



मराठी अरु्र्ाद: सुशील मेन्सर् 

  बार्नमची हाड े  



12 फेब्रुर्ारी 1873 रोजी, कॅन्सस राज्यातील काबोन्डले शहरात 
एक रोमांचक घटर्ा घडली. ब्राऊर् कुटंुबात एका मुलार्े जन्म घेतला. 
ही घटर्ा त्यांच्यासाठी सकन शीपेक्षाही जास्ट्त आर्ंदाची होती. ब्राऊर् 
कुटंुबाला सकन स िूप आर्डत असे, एर्ढी की त्यांर्ी आपल्या मुलाच े
र्ार् ठेर्ले बार्नम! हे र्ार् त्यांर्ी अमेररकेच्या सर्ानत प्रससद्ध सकन शीच े
मालक पी. टी. बार्नम यांच्यार्रूर् ठेर्ले. या असामान्य र्ार्ाच्या 
प्रभार्ामुळे आपल्या मुलालाही काही असामान्य कतृनत्र् करायला प्रेरणा 
समळेल, असे त्याच्या आईर्डडलांर्ा र्ाटले. 

बार्नमर्े सुरुर्ातीपासूर्च काहीतरी आगळेर्ेगळे करायला सुरुर्ात 
केली.  



बार्नम चालायला सशकला तेव्हा आपल्या र्डडलांच्या र्ांगरामागे चालू 
लागला. तो मातीतूर् र्र आलेले पोर्ळे, सशपंले, गोगलगायी आखण कालर्ं 
गोळा करू लागला.  

बार्नमच्या जीर्ाशमांर्ी अर्ेक िोके भरले. त्यार्े स्ट्र्यंपाकघराच े
फडताळही जीर्ाशमांर्ी भरूर् टाकले. त्यार्े आपली बेडरुमसुद्धा जीर्ाशमांर्ी 
भरूर् टाकली. पण व्हरांडा भरूर् टाकल्यार्र मात्र त्याच्या आईर्े त्याला 
सगळी जीर्ाशमे कपड ेधुर्ायच्या िोलीत ठेर्ायला सांचगतले. त्याच्या 
आईला ततच्या मुलाच्या या जीर्ाशमांच ेमहत्त्र् ठाऊक र्व्हते.  



बार्नमर्े आपल्या जीर्ाशमांचा अभ्यास करण्यात अर्ेक र्र्षे घालर्ली. तो कल्पर्ा करायचा 
प्रयत्न करत असे की लािो-करोडो र्र्षाांपूर्ी आपले ओसाड शते उथळ समुद्राच्या तळाशी होते 
तेव्हा हे जग कसे असेल. मग एकदा त्यार्े पश्चिमेला शोध लागलेल्या ब्रााँटोसोरस, ट्रायसेराटॉप्स 
आखण स्ट्टेगोसोरस या डायर्ासोरच्या जीर्ाशमांवर्र्षयी र्ाचले. बार्नम स्ट्र्त: डायर्ासोरची हाड े
शोधायला आतुर होता, वर्शरे्षत: अशा प्रजातींची हाड ेजी पूर्ी कुणीही शोधली र्व्हती.   

बार्नमर्े कॅन्सस वर्द्यापीठात जीर्ाशमांच्या अभ्यासक्रमास प्रर्ेश घेतला तेव्हा त्याला अशी 
संधी समळाली. तो इतका चांगला वर्द्याथी होता की त्याच्या प्राध्यापकांर्ी त्याला 1894 आखण 
1895 सालच्या उन्हाळ्यात साउथ डकोटा आखण र्ायोसमगं राज्यांत जीर्ाशम्यांच्या शोध मोहहमेर्र 
पाठर्ले. दररोज सकाळी सूयोदयाआधी बार्नम बाहेर पडत असे. तो डोंगरांर्र, िाडीककर्ारी, 
िडकांमध्ये, िऱयांच्या प्रर्ाहात आखण रॅटलस्ट्र्ेक सापाच्या तर्र्ासी भागांत कफरत अस.े बहुतांशी 
लोकांर्ा हे काम कंटाळर्ाणे र्ाटेल, पण बार्नरला त्यात िपू आर्ंद समळत असे.  



बार्नमला छार् छार् महागड ेकपड ेघालण्याचा शौक होता. कधी 
कधी तो फरचा कोट, सूट आखण टाय, काळे बूट आखण एक टोपी 
घालूर् सर्ेक्षण कामाला जात असे. त्यार्े कोणते कपड ेघातले यार्े 
त्याच्या जीर्ाशमांच्या हाडांच्या शोधकामार्र काही पररणाम               

होत र्से. त्यार्े कोणत्याही र्व्या प्रजातीचा शोध लार्ला                

र्ाही. पण त्यार्े आखण र्ायोसमगं मोहहमेतील इतरांर्ी          
1,400 पौंडपेक्षा जास्ट्त हाड ेगोळा केली. यात सहा फूट            
लांब आखण साडेचार फूट रंुद अशी ट्रायसेराटॉप्सची         
जर्ळजर्ळ संपूणन कर्टीसुद्धा होती.  

 

प्राध्यापक ओसबॉर्न यांची इच्छा होती की त्यांच्या 
म्युखियममध्ये जगातील सर्ोत्तम डायर्ासोरचा संग्रह असार्ा. 
तोर्र त्यांच्या म्युखियममध्ये डायर्ासोरचा संग्रह र्व्हता. 
प्राध्यापक ओसबॉर्न यांर्ी आपल्या म्युखियमसाठी बार्नमला 
जीर्ाशम शोधण्याच्या कामार्र ठेर्ले. बहुतेक लोक कडक      

                                      सशस्ट्तीच ेप्राध्यापक ओसबॉर्न यांर्ा             

                                                    सर म्हणत.  

हेन्री फेअरकफल्ड ओसबॉर्न हे कोलंबबया 
वर्द्यापीठाच ेप्राध्यापक आखण न्यूयॉकन च्या 
अमेररकर् म्युखियम ऑफ रॅ्चरल       
हहस्ट्ट्रीच ेव्यर्स्ट्थापक होते. त्यांर्ी       
कॅन्सस वर्द्यापीठाच्या प्राध्यापकांकडूर्   
बार्नमच्या वर्लक्षण प्रततभेबद्दल           
ऐकले होते.  

 

पण बार्नम त्यांर्ा माय  

डडयर प्रोफेसर   

म्हणत अस.े  

 

 

कारण  

बार्नमइतकेच  

त्यांचहेी 

 हाडांर्र  

प्रेम  

  होते.   



1897 साली माय डडयर प्रोफेसरांर्ी बार्नमला पनु्हा एकदा जीर्ाशमांच्या शोधासाठी र्ायोसमगंला पाठर्ले. ततथे 
बार्नमरे् कोणतीही र्र्ीर् प्रजाती शोधली र्ाही. पण त्यारे् वर्शाल लांब मारे्च्या डडप्लोडोकस लााँगस आखण अपेटोसोरस 
या म्यखुियमच्या दोर् महत्त्र्ाच्या डायर्ासोरच्या जीर्ाशमांचे उत्िर्र् केले.  

मग डडसेंबर 1898 मध्ये, माय डडयर प्रोफेसरांर्ी जीर्ाशमे गोळा करण्यासाठी बार्नमला दक्षक्षण अमेररकेतील 
पेंटागोतर्या प्रदेशात पाठर्ले. प्रर्ासादरम्यार् त्याचे जहाज एका दघुनटरे्त मोडूर् पडले आखण तो एका पर्नतीय ससहंाची 
सशकार होता होता बचार्ला. तरीही त्यारे् सस्ट्तर् प्राण्यांचे साडचेार टर् जीर्ाशम शोधले. एका र्र्षानरे् तो आपल्या हाडांचा 
सगं्रह र्ारे्र्र लादरू् न्ययूॉकन  शहरात परतला.  

“त्याच्यात बहुधा जीर्ाशमांचा र्ास घेण्याची क्षमता आहे,” माय डडयर प्रोफेसर म्हणाले.  



पण बार्नमकड ेआणिीही काही क्षमता होत्या. त्यार्े र्काश ेआखण 
भूरचर्ाशास्त्राचा काळजीपूर्नक अभ्यास केला. त्यार्े स्ट्थातर्क लोकांशी चचान 
केली. त्यार्े िडकांच्या थरांच ेआकार, रंग आखण पोत यांचा अभ्यास केला. 
जीर्ाशमांवर्र्षयी असलेल्या आत्यंततक ओढीमुळे त्यार्े अचधकाचधक हाडांचा 
शोध घेतला. पण तरीही आणिी र्र्ी जीर्ाशमे शोधायच ेस्ट्र्प्र् तो बघत 
अस.े  

1902 साली एके सकाळी, वर्ल्यमचा न्यूयॉकन  प्राणीशास्त्रवर्र्षयक पाकन चा 
संचालक समत्र वर्ल्यम हॉर्नड,े यार्े बार्नमला एक वर्लक्षण िडक हदला. 
त्याला तो िडक मोंटार्ा राज्यातील हेल क्रीक या ओसाड भागात केलेल्या 
दौऱयादरम्यार् सापडला होता. िडक बतघतल्यार्र बार्नमच ेर्ाक फुरफुरू 
लागले. तो काही सामान्य िडक र्व्हता. ते तर ट्रायसेराटॉप्सच ेसशगं होते! 



जूर् 1902 मध्ये, बार्नम आखण एक लहार्सा गट सुरुर्ातीला रेल्र्ेर्े 
आखण मग घोड्यार्रूर् त्या ओसाड भूप्रदेशात गेले. ततथे बार्नमला बरेस 
जीर्ाशम समळाले. पण ते सगळे पररचचत र्ाटत होते आखण िराबही िाले 
होते. यामुळे न्यूयॉकन मध्ये माय डडयर प्रोफेसर अस्ट्र्स्ट्थ िाले.  

यादरम्यार् त्यांचा प्रततस्ट्पधी, वपट्सबगन शहरातील 
कारे्जी म्युखियम ऑफ रॅ्चरल हहस्ट्ट्री या संस्ट्थेर्े एक 
रोमांचक शोध लार्ला. त्यांर्ी डडप्लोडोकस कारे्गी या 
डायर्ासोरच्या एका र्व्याच प्रजातीची हाड ेशोधली. हे 
र्ार् त्यांर्ी एक व्यापारी आखण म्युखियमच ेसंस्ट्थापक 
अाँड्र्यू कारे्गी यांच्यार्रूर् ठेर्ले होते.    



एकदा बार्नमर्े एका तीव्र उताराच्या कड्यार्रूर् घरंगळत िाली गेलेले काही मोठे र्ाटोळे 
िडक पाहहले. त्यार्े मोठ्या कष्टार्े आपला घोडा त्या कड्यार्र चढर्ला. त्याला कड्याच्या 
सभतंीर्र एके हठकाणी दधुी-तपककरी रंगाच ेएक हाड चचकटलेले हदसले. बार्नमर्े एका मऊ ब्रशर्े 
सैल रेती बाजुला सारली. मग त्यार्े आपल्या छोट्या कुदळीर्े हाडाच्या भोर्ताली िोदकाम केले. 
तो जेर्ढे जास्ट्त िणत गेला तेर्ढेच ते हाड जास्ट्त हदसू लागले. अधंार पडेपयांत तो िोदकाम 
करत राहहला.  

पुढल्या हदर्शी सकाळी तो आपल्या गटासोबत ततथे परतला आखण त्यांर्ी िोदकाम सुरू 
केले. िोदता िोदता त्यांर्ा पोलादासारख्या कठीण तर्ळ्या रंगाच्या र्ाळुच्या िडकांचा थर 
लागला. बार्नमर्े काळजीपूर्नक सुरंुगाचा स्ट्फोट करूर् तो िडकांचा थर हटर्ला. मग तछन्र्ी-
हातोड्यांची ठकठक, इतर साधर्ांच ेआखण ब्रशच ेआर्ाज यांर्ी तो आसमंत भरूर् गेला.  

अिेरीस, बार्नमला एका महाकाय, र्ळणदार हाडाची आकृती हदसू लागली. ते डायर्ासोरच्या 
ओटीपोटीच ेहाड होते. मग त्याला त्या प्राण्याच्या पाठीचा कणा, मांडीच ेहाड आखण          
इतर काही हाडसेुद्धा समळाली. अशी हाड ेबार्नमर्े यापूर्ी कधी बतघतली र्व्हती.  



ददैुर्ार्े, ऑक्टोबरच्या सुरुर्ातीला ऋतू समाप्त िाला. त्या ओसाड प्रदेशार्र 
लर्करच बफानची चादर पसरणार होती. बार्नमर्े ती र्ाजूक हाड ेसुरक्षक्षतपणे 
म्युखियममध्ये आणली. त्यार्े हाडांच्या उघड्या भागांर्र लािेचा थर हदला, त्यार्र 
र्तृ्तपत्राचा कागद लपेटला आखण त्यार्र प्लास्ट्टरमध्ये सभजर्लेल्या जाड्याभरड्या 
कापडी पट्टयांच ेसंरक्षक आर्रण घातले.   

बार्नमर्े चार घोड ेएका गाडीला जोडले आखण ती दोर् टर्ांची ओटीपोटीची 
आखण इतर हाड ेहळूहळू िेचत 130 मैलार्रील रेल्र्ेच्या डब्यापयांत आणली. र्ाटेत 
त्यार्े काही रंजक र्मुर्े गोळा केले. ते प्राचीर् मगरींच ेसांगाड ेआहेत, असा त्याचा 
समज िाला.  



पुढले काही ऋतू बार्नम इतर जीर्ाशम 
मोहहमांमध्ये व्यस्ट्त राहहला. पण तो आपल्या 
गटासोबत जूर् 1905 मध्ये आणिी हाडांच े
उत्िर्र् करण्यासाठी हेल क्रीक येथे परतला. 
हहर्ाळ्याच्या हदर्सांत म्युखियमच्या 
प्रयोगशाळेत त्यांर्ी महाकाय जीगसॉ 
कोड्याप्रमाणे हाडांच ेसगळे तुकड ेजुळर्ूर् 
आपापल्या जागांर्र बसर्ायचा प्रयत्न केला.  

माय डडयर प्रोफेसरांर्ी या र्व्या 
डायर्ासोर प्रजातीच ेर्ामकरण टायरॅर्ोसोरस 
रेक्स असे केले. या शब्दाचा अथन आहे, 
राजांचा राजा....एक लढाऊ यंत्र.  

बार्नम त्याला त्याच ेलाडके मूल म्हणत 
अस.े  



बार्नम आखण माय डडयर प्रोफेसरर्े टी. रेक्स हाडांच्या तुकड्यांचा अभ्यास केला. त्यांर्ी 
आपल्या म्युखियममध्ये सांगाड्याचा काही भाग प्रदशनर्ाथन ठेर्ला. पण अजूर्ही टी. रेक्सच े
त्याच्या संपूणन डोक्यासहीत ककत्येक तुकड ेगायब होते. बार्नमला आपल्या र्व्या डायर्ासोरबद्दल 
बरेच काही जाणूर् घ्यायच ेहोते. तो र्ास्ट्तर्ात कसा हदसत असेल? तो कसा चालत असेल? 

म्हणूर् 1908 साली, बार्नम आखण त्याच ेसोबती ओसाड प्रदेशाच्या अशा भागात गेले, श्चजथे 
ते पूर्ी कधीच गेले र्व्हते. बार्नमर्े अर्ेक आठर्ड ेतर्रीक्षण केले. पण तप्त ऊर् आखण डासांच े
चार्े यासशर्ाय त्याला ततथे काहीच समळाले र्ाही.   



1 जुलैला बार्नम आपल्या ब्राऊर्ी घोड्यार्र स्ट्र्ार होऊर् बबग ड्राय 
क्रीकच ेतर्रीक्षण करत होता. त्याचा तो हदर्स दीघन, उष्ण आखण तर्रथनक 
गेला. बार्नमर्े या भागाची टेहळणी पूर्ी बऱयाचदा केली होती. आता दसुरीकड े
शोध घेऊ, असा वर्चार मर्ात येताच क्षणी त्याला ततथे जीर्ाशमांचा गंध 
जाणर्ला. त्यार्े त्या भागाच ेशरे्टच ेकाळजीपूर्नक तर्रीक्षण केले. अचार्क 
बार्नमला उन्हात चमकणारा एक र्ेगळाच िडक हदसला.   

तो िडक जर्ळूर् बघण्यासाठी बार्नम आखण ब्राऊर्ी डोंगरार्र चढले. 
बार्नमच्या अदंाजाप्रमाणे तो िडक म्हणजे एका हाडाच ेगोल गुळगुळीत टोक 
होते. पण र्ेमके काय होते त?े   

पुढल्या हदर्शी, बार्नम आखण त्याच्या गटार्े त्या हाडाच्या सभोर्ती सहा 
फूट िोलर्र िोदकाम केले. त्यांर्ा सर्नत्र हाड ेसमळाली. पण हाड ेइतकी 
गुरफटलेली होती आखण त्या िडकात इतकी आतर्र घुसली होती की ती 
ओळिणे अर्घड होते.  

ततथे बार्नमर्े अर्ेक हदर्स िोदकाम केले, स्ट्फोट केले. पण आपण काय 
शोधले आहे, याचा पत्ता त्याला लागलाच र्ाही. त्यातच त्याला िोदकाम, 
स्ट्र्यंपाक र्गैरे करण्यासाठी आर्शयक मर्ुष्यबळ समळाले र्ाही. सुदैर्ार्े, 
बार्नम स्ट्र्त: एक उत्तम आचारी होता.  



हळूहळू बार्नमला पुरेशी हाड ेसमळू लागली आखण आपण कशाचा 
शोध लार्ला आहे, हे त्याला उमगले. बराच काळ तो याच िश्चजन्याची 
र्ाट पाहात होता. ती चार फूट लांबीची टी. रेक्सची पूणन कर्टी होती. 
ती सहा इंच दातांशी जोडलेली होती. िरंतर, हा सांगाडा जर्ळजर्ळ 
संपूणनच होता. फक्त पायाची काही हाड ेत्यात र्व्हती. आपल्या पहहल्या 
शोधकामार्ेळी शोधलेल्या हाडांसह त्याच्याकड ेसंपूणन प्राणी बर्ेल एर्ढी 
हाड ेआता गोळा िाली होती.  

बार्नम एक उत्कृष्ट र्तनक होता. जर्ळच्या एका कुरणात मध्यरात्र होईपयांत त्यार्े टाँगो र्तृ्य करत 
आपल्या यशाचा आर्ंद साजरा केला.  

माय डडयर प्रोफेसर इतके उत्साहीत िाले की ते टी. रेक्स पाहायला स्ट्र्त: मोंटार्ाला आले.  



ऑक्टोबर 1908 पयांत बार्नमर्े सगळी हाड ेिोदरू् काढली. ती 
हाड ेत्यार्े घोड्यांच्या गाडीतूर् जर्ळच्या रेल्र्ेपयांत आणली. मग  हाड े
साफ करूर् सांगाडा उभारायला आणिी सात र्र्षे गेली.  

दीघनकाळ बार्नमर्े पाहहलेले स्ट्र्प्र् त्याच्यासमोर साकार िाले 
होते. एका र्व्या डायर्ासोर प्रजातीचा संपूणन सांगाडा – तोही महाकाय! 
बार्नमचा हा मांसाहारी डायर्ासोर 47 फूट लांब होता. त्याच ेपाय 
वर्शाल होते आखण र्िे धारदार होती.  

लर्करच टी. रेक्स हा जगातील सर्ानचधक प्रससद्ध डायर्ासोर 
बर्ला. जगभरातूर् लािो पयनटक त्याला बघायला येऊ लागले. शकेडो 
संशोधक त्याचा अभ्यास करण्यासाठी येऊ लागले.  



बार्नमर्े जगभरातूर् हाड ेगोळा केली.  

कॅर्डात तराफ्याची मदत घेऊर्,  

तर भारतात हत्तीर्र स्ट्र्ार होऊर्,  

अमेररकेत वर्मार्ातूर्,  

आखण क्यूबात पाण्यात बुडी मारूर्.  

बार्नमर्े कुणाही संशोधकापेक्षा जास्ट्त हाड े
गोळा केली. पण टी. रेक्स हेच त्याच ेसर्ानत 
लाडके मूल होते.  

 



बार्नमच्या कुटंुबाची इच्छा होती तसे त्यार्े अत्यंत महत्त्र्ाच ेआखण असामान्य काहीतरी 
करूर् दािर्ले: त्यार्े एक तर्जलेला डायर्ासोर शोधरू् त्याला श्चजर्ंत केले. पथृ्र्ीर्रूर् लुप्त िाल्यार्र सहासष्ट दशलक्ष र्र्षाांर्ंतरही आज टी. रेक्स बार्नमच्या हाडांमध्ये श्चजर्ंत आहे.   



1897 साली बार्नम ब्राऊर् अमेररकर् म्यखुियम ऑफ रॅ्चरल 
हहस्ट्ट्रीमध्ये आला. तेव्हा ततथे डायर्ासोरचा एकही र्मरु्ा र्व्हता. 1963 
साली त्याचा मतृ्य ूिाला तेव्हा ततथे डायर्ासोरच्या हाडांचा जगातील सर्ानत 
मोठा संग्रह होता. त्यातंील बहुतांशी हाड ेबार्नमरे् स्ट्र्त: शोधली होती. 
बार्नमरे् इतर लपु्त प्राण्यांची जीर्ाशमेही गोळा केली होती. त्यांमध्ये मासे, 
सस्ट्तर् प्राणी, श्चजरं्त रोपटी आखण परुातत्र्शास्त्रीय र्स्ट्तुंचा समारे्श आहे.  

बार्नमर्े अंटाश्चक्टनका र्गळता, सर्न िंडांर्र हाडांचा शोध घेतला. तो 
गोष्टी सांगण्यात कुशल होता आखण त्याच्याकड ेप्रत्येक हाडाच्या शोधाची 
एक कहाणी होती. भारतात एक महाकाय कोळ्याशी त्याचा सामर्ा िाला, 
न्य ूमेश्चक्सकोत तो एका ज्र्ालामिुीच्या पोकळीत पडता पडता बचार्ला, 
एकदा तर मलेररया िाल्यार्रही त्यार् ेबबळात राहाणारा तर्शाचर प्राणी 
आडनर्कन च ेसंपणून जीर्ाशम, काही प्राचीर् घोड्यांच ेजीर्ाशम आखण श्चजर्तं 
रार्टी फुलांच्या तीर्श ेप्रजाती गोळा केल्या! 

हाडांच्या शोधाव्यततररक्त बार्नम आणिी एक काम करत असे: हेरचगरी. 
पहहल्या आखण दसुऱया महायदु्धादरम्यार् बार्नमरे् जीर्ाशम शोधण्याच्या 
कामाचा उपयोग करूर् अमेररकेसाठी भगूभीय आखण भौगोसलक माहहती 
गोळा केली.  

  

समाप्त 

लेिकाचे मर्ोगत बार्नम एक महार् जीर्ाशम शोधक असला तरी त्यार्े आपल्या 
शोधांच ेतपशील सलहूर् ठेर्ले र्ाहीत. त्याच्या इतर सहकाऱयापं्रमाणे 
त्यार्े र्जै्ञातर्क प्रबंध प्रकासशत केले र्ाहीत. त्यार्े काही अप्रकासशत 
कथा जरूर सलहहल्या. त्यात त्याच ेबारसे, त्याच ेकुटंुब अशी काही 
माहहती आढळत.े यात त्यारे् आपल्या सरुुर्ातीच्या कौटंुबबक 
आयषु्यावर्र्षयी सलहहले आहे. पण त्यार् ेआपले आत्मचररत्र सलहहले 
र्ाही. त्यामळेु त्याच्या सरुुर्ातीच्या आयषु्याच ेपलै ू– जसे, त्याच्या 
घरातील कुणाला सकन स आर्डत असे, बार्नम जीर्ाशम शोधकाम 
करतार्ा कधीकधी औपचाररक कपड ेर्ेमके कधी र् का घालत असे हे 
स्ट्पष्ट होत र्ाही. अशी अपणून आखण वर्रोधाभास असलेली माहहती 
असली तरी बार्नमच ेजीर्ाशमांच ेशोधकाम बरेच काही बोलरू् जातात. 
आजही जीर्ाशमशास्त्रातील प्रमिु प्रश्ांची उत्तरे समळर्ण्यासाठी या 
शोधांचा उपयोग होतो. बार्नमला ठामपणे र्ाटत होत ेकी पक्षी आखण 
डायर्ासोर याचं्यात जर्ळच ेर्ात ेआहे. त्याच ेहे मत आता मोठ्या 
प्रमाणात स्ट्र्ीकारण्यात आले आहे.  

बार्नमची तंत्र,े शोध आखण कल्पर्ा आपल्याला तो काळ समजरू् 
घेण्यास मदत करतात, ज्या काळात डायर्ासोर – वर्शरे्षत: बार्नमच े
लाडके मलू, टी. रेक्स –  हा समस्ट्त पथृ्र्ीचा राजा होता.   


